
Основна школа ,,Павле Поповић“ 

Трг палих бораца број 3 

11 427 Вранић 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вранић, 27. 01. 2022. године 

 

 



Критеријуми оцењивања ОШ,,Павле Поповић“ Вранић 

 ОШ ,,Павле Поповић’’ 2 www.ospavlepopovic@edu.rs 

 

 

На основу члана  126. став 5. Тачка 19) Закона о основама система образовања и васпитања и 

члана и 68. став 1. тачка 22. Статута ОШ „Павле Поповић“ директор школе на седници 

Педагошког колегијума, 27. 01. 2022. године, доноси : 

  

 

 

 

О  Д   Л   У   К   У 

 

 

1. Доноси се интерни акт Критеријуми оцењивања ОШ „Павле Поповић“ Вранић 

 

 

 

Образложење 

 

  

Наставницима и стручним сарадницима је послата радна верзија интерног акта на проверу 

уноса података до почетка седнице Педагошког колегијума.  

Донети интерни акт је подложан променама на правилно установљен начин, преко стручних већа 

и изношењем предлога измена и допуна на седницама Педагошког колегијума.  

 

 

 

 

         директорка  школе 

 

                 ___________________________ 

         Јела  Стевановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Град Београд, општина Барајево 

ОШ „ Павле Поповић“ Вранић 

Трг палих бораца 3 

 

Деловодни  број: 94-1-22 

Дана:     27. 01. 2022. године 

Телефон: 011/8332-022 

Е-пошта:  ospavlepopovic@hotmail.rs 

ospavlepopovicvranic@gmail.com 

www.ospavlepopovic.edu.rs 

ПИБ бр.100141791  МБ -07001185 

Текући рачун број 840-1285660-62 
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Законски оквир оцењивања у основној школи 
 

Оцењивање у основној школи је уређено кроз Законе и Правилник о оцењивању:  

 Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС” бр. 55/13, 101/17, 

10/19 и 27/18 – др. закон), 

 Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 

27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон , 6/20 и 129/2021), 

 Правилник о оцењивању у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС” 

бр. 34/19, 59/20 и 81/20). 

Оцењивање, као континуирана педагошка активност, унапређује квалитет процеса учења. 

Оценом се изражава: 

- оствареност прописаних исхода и стандарда постигнућа / оствареност прилагођених 

циљева, садржаја и исхода у савладавању индивидуалног образовног плана, 

- ангажовање  ученика у настави, 

- напредовање у односу на претходни период, 

- садржи препоруке за даље напредовање. 

Оцењивање прате активности: 

 Оцењивање је јавно – оцена је одмах образложена. 

 Успех редовног ученика прати се и оцењује током наставе.  

 Ученик се оцењује из обавезног предмета, изборног програма и активности и из 

владања.  

 Ученик се оцењује најмање:  
- четири пута у полугодишту у основном образовању1 („Ученику који није оцењен најмање четири 
пута из обавезног предмета и изборног програма други страни језик у току полугодишта, односно најмање 
два пута у току полугодишта уколико је недељни фонд обавезног предмета, изборног програма и 
активности један час, не може да се утврди закључна оцена, изузев у случају када због угрожености 
безбедности и здравља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан број пута.”) 
- два пута у полугодишту из предмета са 1 часом недељно. 

 Закључну оцену утврђује одељењско веће које чине наставници који предају ученику на 

предлог наставника, а оцену из владања на предлог одељењског старешине.  

 Оцењивање је описно и бројчано.  

 Закључна оцена из предмета јесте бројчана и изводи се на крају првог и другог 

полугодишта.  

Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа као и напредовање у развијању 

компетенција ученика у току школске године обавља се: 

- сумативним оцењивањем (вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине или за 

класификациони период из обавезних предмета, изборних програма, активности и владања. Оцене добијене 

сумативним оцењивањем су, по правилу, бројчане и уносе се у прописану евиденцију о образовно-

васпитном раду (дневник).  

- формативним оцењивањем (редовно проверавање постигнућа и праћење владања ученика у току 

савладавања школског програма. Садржи повратну информацију и препоруке за даље напредовање и по 

правилу се  евидентира у педагошкој документацији наставника), 

 

 

                                                 
1 Члан 5. став 2. Измена и допуна Правилника о оцењивању у основном образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС” број 59/2020)   
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Критеријуми оцењивања за верску наставу 

 

 
Овај изборни предмет поред сазнајне, треба да развије и моралну димензију ученикове личности. 

Избор се заснива на добровољности и афинитетима, садржаји се усвајају практиковањем и 

осећањима, а исходи су усмерени на заједницу (верску и/или грађанску). Ипак, и овде постоје 

одређени нивои знања (битни појмови и начела, организациони или догматски поредак, савест и 

обичајност, грађанске процедуре или верски обреди) који се могу вредновати. Недовољне оцене 

међутим нема, мада уколико ученик није редовно долазио на наставу може бити неоцењен. Све 

наведено треба да резултира описном оценом; 

 

  а) Оцену „задовољава“ добија ученик који редовно долази на часове, и показује минимум 

жеље да упозна суштину верског учења. 

 б)Оцену „добар“ добија ученик који је упознао основу верског учења, смисао и значај 

одређених ритуала и историју конкретне заједнице. 

  ц) Оцену „истиче се“ добија ученик који се радошћу приступа часовима, који усвојена 

знања практикује и осећа. Такође се труди да живи као верник, те повремено са вероучитељом 

одлази у верску заједницу. Ако код ученика недостаје минимум интересовања за изабрани предмет, 

онда се поставља питање његове доследности и одговорности, те се тражи законска могућност да 

се промени избор предмета и наредном циклусу избора. 

 

 

 
Потписи запослених: 

______________________ 

Дарко Павловић 

______________________ 

Михајло Јанковић 
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 Критеријуми оцењивања за грађанско васпитање, Бобан Спасојевић 

 
ПЕТИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

 

Истиче се 

У потпуности образлаже везу људских права и одговорности, 

наводи примере за групу права и слобода, аргументује значај  

инклузивног образовања, права и потребе за образовањем свих  

ученика. Идентификује показатеље вршења прекршаја права  

детета у свакодневном животу, користи појмове савременог  

демократског друштва, образлаже улогу грађана у друштвеном  

систему, објашњава аргументовано процесе у савременом  

друштву. Зна и разуме шта је грађански активизам и које су  

могућности појединца да делује путем њега. Недвосмислено  

препознаје ситуације дигиталног насиља и зна како да реагује на  

њих. Самостално, без помоћи наставника и уз висок степен  

активности и ангажовања. 

 

 

 

 

 

Добар 

У великој мери образлаже везу људских права и одговорности, 

наводи примере за групу права и слобода, аргументује значај  

инклузивног образовања,права и потребе за образовањем свих  

ученика. Идентификује показатеље вршења прекршаја права  

детета у свакодневном животу, користи појмове савременог  

демократског друштва,образлаже улогу грађана у друштвеном  

систему, пронлази и разуме прроцесе у савременом друштву.  

Идентификује појам грађанског активизма и његовог деловања.  

Препознаје ситуације дигиталног насиља и зна како да реагује на  

њих. Ради уз минималну помоћ наставника у виду кратких  

потпитања и корекција и уз висок степен самосталности и  

ангажовања. 

 

 

 

Задовољава 

У довољној мери образлаже везу људских права и одговорности, 

наводи примере за групу права и слобода, аргументује значај  

инклузивног образовања, права и потребе за образовањем свих  

ученика. Идентификује показатеље кршења права детета у  

свакодневном животу, користи појмове савременог демократског  

друштва и демократског друштва, образлаже улогу грађана у  

друштвеном систему, препознаје ситуације дигиталног насиља и  

зна како да реагује на њих. Делимичан степен активности и  

ангажовања. 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

 

 

Истиче се 

У потпуности и врло активно учествује у избору теме, узрока и  

инструмената истраживања,учествује у спровођењу истраживања, 

прикупљању и обради података. Уочава проблеме у заједниции  

самостално сакупља податке о изабраном проблему. Презентује  

истраживање и добијене податке. Процењује ефекте спроведеног  

истраживања и идетификује пропусте и грешке. У дискусији  

показује вештину активног слушања,износи свој став, заснован на  

аргументима.Учествује у доношењу правила групе и поштује  

их.Проналази,критички разматра и користи информације из  
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различитих извора. Ради самостално, без помоћи наставника и  

уз висок степен активности и ангажовања. 

 

 

 

Добар 

У великој мери учествује у избору теме,узрока и инструмената  

истраживања,учествује у спровођењу истраживања,прикупљању и  

обради података. Презентује истраживање и добијене податке. 

Процењује ефекте спроведеног истраживања и идетификује  

пропусте и грешке.У дискусији показује вештину активног  

слушања,износи свој став,заснован на аргументима.Учествује у  

доношењу правила групе и поштује их. Проналази,критички  

разматра и користи информације из различитих извора. Ради уз  

минималну помоћ наставника у виду кратких потпитања и  

корекција и уз висок степен самосталности и ангажовања. 

 

 

Задовољава 

У довољној мери учествује у избору теме, узрока и инструмената  

истраживања, учествује у спровођењу истраживања, прикупљању  

и обради података. Презентује истраживање и добијене податке. 

Процењује ефекте спроведеног истраживања и идетификује  

пропусте и грешке. У дискусији показује вештину активног  

слушања,износи свој став, заснован на аргументима. Учествује у  

доношењу правила групе и поштује их. Проналази, критички  

разматра и користи информације из различитих извора.Ради уз  

делимичан степен активности и ангажовања 

СЕДМИ РАЗРЕД 

 

 

 

 

Истиче се 

У потпуности образлаже везу права и одговорности, повезује  

претходно савладане области, наводи примере за групу права и  

слобода, аргументује значај инклузивног образовања, права и  

потребе за образовањем свих ученика. Идентификује показатеље 

прекршаја права детета у свакодневном животу, користи појмове  

савременог демократског друштва, образлаже улогу грађана у  

друштвеном систему. Разуме значење појма грађанин и  

могућности његовог активизма у оквиру државе. Схвата  

механизме функционисња власти и државе. Зна улогу ђачког  

парламента и његове задатке, иницијативе које предузима. Ради  

самостално, без помоћи наставника и уз висок степен  

активности и ангажовања. 

 

 

 

 

Добар 

У великој мери образлаже везу права и одговорности, наводи  

примере за групу права и слобода, аргументује значај инклузивног  

образовања, права и потребе за образовањем свих ученика. 

Идентификује показатеље вршења прекршаја права детета у  

свакодневном животу, користи појмове савременог демократског  

друштва, образлаже улогу грађана у друштвеном систему. Разуме  

значење појма грађанин и могућности његовог активизма у оквиру  

државе. Разуме механизме функционисања власти и државе. 

Схвата улогу ђачког парламента и његове задатке, иницијативе  

које предузима. Ради уз минималну помоћ наставника у виду  

кратких потпитања и корекција и уз висок степен самосталности  

и ангажовања. 
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Задовољава 

У довољној мери образлаже везу права и одговорности,наводи  

примере за групу права и слобода, аргументује значај инклузивног  

образовања, права и потребе за образовањем свих ученика. 

Идентификује показатеље вршења прекршаја права детета у  

свакодневном животу, користи појмове савременог демократског  

друштва,образлаже улогу грађана у друштвеном систему. Јасан му  

је појам грађанин и његова улога у друштву. Разуме однос  

власти и грађанина. Разуме улогу ђачког парламента и њихове  

иницијативе. Делимичан степен активности и ангажовања. 

 

 

 

 

 
Потпис запосленог: 

______________________ 

Бобан Спасојевић 
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Критеријуми оцењивања за грађанско васпитање, Илија Спасојевић 
 

Провера постигнућа ученика обавља се на сваком часу формативно у педагошкој документацији 

наставника и повремено у е дневнику у виду смајлија. У току школске године ученици се оцењују 

описно четири пута као вид сумативног оцењивања. 

Критеријуми описне оцене: 

Истиче се 

У потпуности учествује у избору теме, узрока и инструмената истраживања, учествује у 

спровођењу истраживања, прикупљању и обради података. Зна да процени положај деце у 

савременом друштву. Разуме утицај и улогу медија у савременом друштву. Презентује 

истраживање и добијене податке. Процењује ефекте спроведеног истраживања и идентификује 

пропусте и грешке. У дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на 

аргументима. Учествује у доношењу правила групе и поштује их. Проналази, критички разматра и 

користи информације из различитих извора самостално, без помоћи наставника и уз висок 

степен активности и ангажовања.  

Добар 

У великој мери учествује у избору теме, узрока и инструмената истраживања, учествује у 

спровођењу истраживања, прикупљању и обради података. Разуме положај деце у савременом 

свету. Уме да процени утицај медија у савременом друштву. Презентује истраживање и добијене 

податке. Процењује ефекте спроведеног истраживања и идентификује пропусте и грешке. У 

дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима. 

Учествује у доношењу правила групе и поштује их. Учествује у доношењу правила групе и 

поштује их. Проналази, критички разматра и користи информације из различитих извора уз 

минималну помоћ наставника у виду кратких подпитања и корекција и уз висок степен 

самосталности и ангажовања.  

Задовољава 

У довољној мери учествује у избору теме узрока и инструмената истраживања, учествује у 

спровођењу истраживања, прикупљању и обради података. Идентификује положај деце у 

савременом друштву. Схвата улогу медија у савременом друштву. презентује истраживање и 

добијене податке. Процењује ефекте спроведеног истраживања и идентификује пропусте и грешке. 

У дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима. 

Учествује у доношењу правила групе и поштује их. Проналази, критички разматра и користи 

информације из различитих извора. Делимичан степен активности и ангажовања. 

 

 

 

 

Потписи запосленог: 

______________________ 

Илија Спасојевић 
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Критеријуми оцењивања за слободне наставне активности 

 
Провера постигнућа ученика обавља се на сваком часу. У току школске године ученици се описно 

оцењују четири пута (два пута у току полугодишта). За оцењивање ученика користи се описна 

скала у три нивоа: истиче се, добар и задовољава. 

ПЕТИ РАЗРЕД  

Истиче се Разуме појам свакодневни живот. Разуме појам прошлост. 

Разумевање значаја проучавања  свакодневног живота у 

прошлости. 

Разликује начин живота у старом веку и  у садашњости. 

Ученик је у стању да самостално обавља истраживачки рад  

Ученик повезује знања из различитих области 

Активно учествује у раду у пару или групама 

Пружа помоћ другим ученицима 

Примењује принцип сарадње и међусобног подстицања 

Добар Разуме појам свакодневни живот. Разуме појам прошлост. 

Разумевање значаја проучавања  свакодневног живота у 

прошлости. 

Разликује начин живота у старом веку и  у садашњости. 

Ученик је у стању да самостално обавља истраживачки рад  

Ученик повезује знања из различитих области 

Активно учествује у раду у пару или групама 

Пружа помоћ другим ученицима 

Примењује принцип сарадње и међусобног подстицања 

Задовољава Разуме појам свакодневни живот. Разуме појам прошлост. 

Разумевање значаја проучавања  свакодневног живота у 

прошлости. 

Разликује начин живота у старом веку и  у садашњости. 

Ученик је делимично у стању да самостално обавља истраживачки 

рад 

Делимично повезује знања из различитих области 

Не узима активно учешће у раду у пару или групама 

Очекује помоћ других ученика 

Не сарађује, нити реагује на било какав подстицај. 

ШЕСТИ РАЗРЕД  

Истиче се  Разуме појам свакодневни живот. Разуме појам прошлост. 

Разумевање значаја проучавања  свакодневног живота у 

прошлости. 

Разликује начин живота у средњем веку и  у садашњости. 

Ученик је у стању да самостално обавља истраживачки рад  

Ученик повезује знања из различитих области 

Активно учествује у раду у пару или групама 

Пружа помоћ другим ученицима 

Примењује принцип сарадње и међусобног подстицања 
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Добар Разуме појам свакодневни живот. Разуме појам прошлост. 

Разумевање значаја проучавања  свакодневног живота у 

прошлости. 

Разликује начин живота у средњем веку и  у садашњости. 

Ученик је у стању да самостално обавља истраживачки рад  

Ученик повезује знања из различитих области 

Активно учествује у раду у пару или групама 

Пружа помоћ другим ученицима 

Примењује принцип сарадње и међусобног подстицања 

Задовољава Разуме појам свакодневни живот. Разуме појам прошлост. 

Разумевање значаја проучавања  свакодневног живота у 

прошлости. 

Разликује начин живота у средњем веку и  у садашњости. 

Ученик је делимично у стању да самостално обавља истраживачки 

рад 

Делимично повезује знања из различитих области 

Не узима активно учешће у раду у пару или групама 

Очекује помоћ других ученика 

Не сарађује, нити реагује на било какав подстицај. 

СЕДМИ РАЗРЕД  

Истиче се  Разуме појам свакодневни живот. Разуме појам прошлост. 

Разумевање значаја проучавања  свакодневног живота у 

прошлости. 

Разликује начин живота у новом веку и  у садашњости. 

Ученик је у стању да самостално обавља истраживачки рад  

Ученик повезује знања из различитих области 

Активно учествује у раду у пару или групама 

Пружа помоћ другим ученицима 

Примењује принцип сарадње и међусобног подстицања 

Добар Разуме појам свакодневни живот. Разуме појам прошлост. 

Разумевање значаја проучавања  свакодневног живота у 

прошлости. 

Разликује начин живота у новом веку и  у садашњости. 

Ученик је у стању да самостално обавља истраживачки рад  

Ученик повезује знања из различитих области 

Активно учествује у раду у пару или групама 

Пружа помоћ другим ученицима 

Примењује принцип сарадње и међусобног подстицања 

Задовољава Разуме појам свакодневни живот. Разуме појам прошлост. 

Разумевање значаја проучавања  свакодневног живота у 

прошлости. 

Разликује начин живота у новом веку и  у садашњости. 

Ученик је делимично у стању да самостално обавља истраживачки 

рад 

Делимично повезује знања из различитих области 

Не узима активно учешће у раду у пару или групама 



Критеријуми оцењивања ОШ,,Павле Поповић“ Вранић 

 ОШ ,,Павле Поповић’’ 13 www.ospavlepopovic@edu.rs 

Очекује помоћ других ученика 

Не сарађује, нити реагује на било какав подстицај. 

ОСМИ РАЗРЕД  

Истиче се Разуме појам свакодневни живот. Разуме појам прошлост. 

Разумевање значаја проучавања  свакодневног живота у 

прошлости. 

Разликује промене начина живота у савремено доба у односу на 

раније периоде. 

Ученик је у стању да самостално обавља истраживачки рад  

Ученик повезује знања из различитих области 

Активно учествује у раду у пару или групама 

Пружа помоћ другим ученицима 

Примењује принцип сарадње и међусобног подстицања 

Добар Разуме појам свакодневни живот. Разуме појам прошлост. 

Разумевање значаја проучавања  свакодневног живота у 

прошлости. 

Разликује начин живота у савремено доба и  у садашњости. 

Ученик је у стању да самостално обавља истраживачки рад  

Ученик повезује знања из различитих области 

Активно учествује у раду у пару или групама 

Пружа помоћ другим ученицима 

Примењује принцип сарадње и међусобног подстицања 

Задовољава Разуме појам свакодневни живот. Разуме појам прошлост. 

Разумевање значаја проучавања  свакодневног живота у 

прошлости. 

Разликује промене начина живота у савремено доба и  у 

садашњости. 

Ученик је делимично у стању да самостално обавља истраживачки 

рад 

Делимично повезује знања из различитих области 

Не узима активно учешће у раду у пару или групама 

Очекује помоћ других ученика 

Не сарађује, нити реагује на било какав подстицај. 

 

 
Потписи запослених: 

______________________ 

Горица Вељовић 

______________________ 

Урош Миливојевић 

______________________ 

Бобан Спасојевић 
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Извод из записника са 3. седнице Педагошког колегијума,  

27. 01. 2022. године 

 

 

 

        4. Критеријуми оцењивања 

 

Јела Стевановић, директорка школе и председавајућа на састанку, презентовала је присутним 

члановима Педагошког колегијума интерни акт – документ који се тиче критеријума оцењивања 

наставника, настао састављањем појединачних критеријума оцењивања (како формативног, тако и 

сумативног) сваког наставника за сваки предмет који предаје. Циљ овог документа је достизање 

максималне могуће транспарентности у раду наставника у смислу оцењивања и постављање 

јасних и трајно доступних информација на ову тему за ученике и родитеље са свим детаљима 

оцењивања ученика за сваки од предмета и сваког од наставника који их предају. Документ ће, по 

усвајању, бити објављен на интернет-сајту школе у целости, као и посебно по предметима, а 

такође и на званичној платформи школе за извођење наставе на даљину – Google Classroom. 

Надаље, уколико се епидемијска ситуација промени и дође до тога да се одвија кабинетска настава 

непосредно у школи, критеријуми ће бити одштампати на папирима у боји и залепљени на зидове 

у одговарајућим кабинетима. 

 

 

 

 

У Вранићу, 

Председавајућа, 

Педагошки колегијум 

27. 01. 2022.године ОШ „Павле Поповић“ Вранић 

  

 Јела Стевановић, директорка 

 

 

Република Србија 

Град Београд, општина Барајево 
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